NAŠE RUCE

NAŠE SRDCE

NAŠE VTAVOTÝNSKO

„VY JSTE VLTAVOTÝNSKO“
Vážení producenti, výrobci a poskytovatelé služeb v cestovním ruchu,
blíží se čas certifikace pro Vaše výrobky a služby a tedy moment
recertifikace a rozšiřování o nové produkty certifikované značkou
„VLTAVOTÝNSKO regionální značka“.
Vzhledem k novým trendům v chování spotřebitelů a turistů - vyhledáváním jedinečnosti, navracením
se k tradici domácí výroby a produktů s příběhem – přicházíme i my s novou koncepcí propagace
Vašich, produktů a služeb. Jdete do toho s námi? Co Vám můžeme nabídnout:
Standardní balíček
•
•
•
•
•

Propagace v rámci turistického regionu jižní Čechy
Propagace v rámci turistické oblasti Českobudějovicko-Hubocko, které jsme součástí
Propagace Vašich produktů a Vás na nově připravovaném mikroregionálním webu
www.vltavotynsko.cz ve spolupráci se Sdružením měst a obcí Vltava
Propagace produktů na mikroregionálních sociálních sítích Facebook, Instagram
Propagace v místních médiích – měsíčník Vltavín, informační zpravodaj Vltavotynsko.cz

Nadstandardní balíček
Včetně standardního balíčku navíc:
•
•
•
•
•

Nákup výrobků a produktů za účelem propagace v hodnotě do 1000,- Kč vč. DPH (dále dle
vzájemné dohody)
Podpora značky a produktů ve 14 obcích Vltavotýnska – prezentační dárkové balíčky pro
návštěvy
Dárkové balíčky regionální značky pro podniky, školy
Produkty regionální značky v rámci událostí – vzdělávacích, společenských, sportovních
Cedule s logem regionální značky k umístění u vchodu provozovny, prodejního místa

Na nové strategii propagace regionální značky spolupracujeme s destinační společností Vltavotýnska
IN REGIO, turistickou oblastí Českobudějovicko-Hlubocko a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu,
Sdružením měst a obcí Vltava a Městským centrem kultury a vzdělávání Týn nad Vltavou.
TERMÍNY A PODMÍNKY CERTIFIKACE, RECERTIFIKACE
Až do 18. 10. můžete podávat žádosti o certifikaci výrobků - řemeslných, potravinářských, přírodních
produktů, uměleckých děl, restaurací, ubytovacích zařízení (v jakékoli kategorii) a zážitků spjatých
s regionem.
Podmínkou je naplnění certifikačních kritérií a odeslání vyplněné žádosti na adresu
micanova@vltavotynsko.cz nebo MAS Vltava, z.s., Jiráskova 84, 375 01 Týn nad Vltavou. Žádost o
regionální značku, Pravidla značky a Certifikační kritéria naleznete na současných webových
stránkách MAS Vltava www.vltavotynsko.cz v aktualitách.
Pokud Vaše žádost bude splňovat povinná kritéria (územní příslušnost, soulad s platnými předpisy
pro danou činnost a šetrnost k životnímu prostředí), budete mít možnost účastnit se jednání
certifikační komise, která se sejde 1. 11. 2017 (přesný čas a místo budou oznámeny v pozvánce).
Hana Mičanová
Místní akční skupina Vltava

